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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами: 
 

[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 

особам на посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних 

громад 

Проведення та участь у заходах для учасників АТО, ВПО, гендерної рівності щодо 

запобігання злочинності, випадкам домашнього насильства тощо (лекції, семінари/ форуми, 

тематичні зустрічі, круглі столи тощо) 

Протягом звітного періоду працівниками МЦ проведено для учасників АТО, ВПО, 

гендерної рівності круглі столи, лекції, тематичні зустрічі семінари з метою запобігання 

злочинності, та випадків домашнього насильства. 

 
 

Правопросвітницькі заходи, що проводяться в навчальних закладах різної форми 

власності (ДНЗ, ЗОШ, ПТНЗ, ВНЗ) для учнів/ студентів, педагогів, батьків, у т.ч.  

проведення інформаційно-роз’яснювальної  роботи серед студентів юридичних факультетів 

ВНЗ (лекції, семінари, уроки, майстер-класи, виховні заходи, виступи на батьківських 

зборах, педагогічних радах, методичних об’єднаннях вчителів та педагогів тощо). 

 Протягом звітного періоду працівниками МЦ у Каховському, Верхньорогачицькому, 

Великолепетиському, Горностаївському, Іванівському, Новотроїцькому Нижньосірогозькому, 

Генічеському, Новокаховському, Чаплинському районах проведено лекції, семінари, уроки в 

навчальних закладах (ДНЗ, ЗОШ, ПТНЗ, ВНЗ). 

 
   

 

  
 
 



 Заходи, що проводяться в інших державних (комунальних) установах та організаціях 

іншої форми власності з питань основних напрямків роботи центрів БПД, у тому числі у 

ЦППК (лекції, виступи, презентації тощо).  

 Протягом звітного періоду працівниками Каховського МЦ та його структурними 

підрозділами проводилися заходи в інших державних (комунальних) установах та 

організаціях іншої форми власності, з основних напрямків роботи центрів БПД. 

 
 

Участь у сесіях обласної  ради, зібраннях територіальних громад. 

   Протягом звітного періоду працівниками Каховського МЦ та підпорядкованими 

структурними підрозділами взято участь у сесіях районної ради, місцевої та зібраннях 

територіальних громад. 

12 червня 2018 року начальником Іванівського бюро правової допомоги проведено 

виступ на сесії Іванівської районної ради де депутатам та запрошеним гостям було доведено 

інформацію про 

діяльність та 

успіхи в роботі 

Іванівського 

бюро. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Налагодження ефективної співпраці з партнерами щодо укладення договорів та/або, 

меморандумів про співпрацю з об’єднаннями, установами та  громадськими організаціями 

тощо. 

 Протягом звітного періоду працівниками МЦ було проведено роботу з партнерами 

щодо укладення договорів та меморандумів про співпрацю з об'єднаннями, установами та 

громадськими організаціями. 



 
        
 Налагодження співпраці з представником Уповноваженого ВРУ з прав людини, 

управління захисту прав людини Національної поліції, керівництвом  прокуратури, судів, 

правоохоронних органів, органів пробації відповідно до укладених меморандумів. 

 Протягом звітного періоду працівниками МЦ та його структурними підрозділами 

проведено низку заходів з метою налагодження співраці з представником Уповноваженого 

ВРУ з прав людини, управління захисту прав людини Національної поліції, керівництвом  

прокуратури, судів, правоохоронних органів, органів пробації. 

10 квітня 2018 року з метою підвищення рівня правової поінформованості громадян 

щодо захисту їхніх прав у кримінальному провадженні, на базі Генічеського районного 

відділу поліції Головного територіального управління національної поліції у Херсонській 

області за участю фахівців Генічеського бюро правової допомоги проведено робочу зустріч з 

працівниками відділу поліції на тему: «Безоплатна правова допомога в Україні». Працівники 

мали змогу дізнатися про виникнення системи БПД, що таке бюро правової допомоги, які 

послуги можна отримати у бюро та хто може ними скористатися. 

  14 червня 2018 року начальником Іванівського бюро правової допомоги Ведмецьким 

Юрієм за запрошенням начальника Іванівського відділення поліції підполковника поліції 

Бондарука Віталія Вікторовича проведено зустріч з особовим складом відділення.     

   

 
          

Проведення спільних заходів з партнерами, у т.ч. ГО відповідно до укладених 

Меморандумів про співпрацю (круглі столи, тематичні зустрічі, семінари, презентації тощо).  

15 червня 2018 року начальником Генічеського БПД Валентиною Волвенко прийнято 

участь у фокус груповій дискусії на тему: «Гендерні аспекти публічної доброчесності» 

організованої Бюро з питань демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ. Автор 

дослідження та модератор фокус групи Андрій Вишневський. До заходу були залучені 

активісти місцевої територіальної громади. 



На виконання положень Меморандуму про співпрацю щодо надання безоплатної 

правової допомоги та з метою запобігання безробіттю серед населення, фахівцями відділу 

Нижньосірогозького бюро правової допомоги взято участь у 9 профінформаційних семінарах 

Нижньосірогозького районного центру зайнятості.  

 

 Участь у заходах, що проводяться структурними підрозділами місцевих адміністрацій, 

підвідомчими установами органів влади, об’єднаними територіальними громадами. 

 Протягом звітного періоду працівниками МЦ взято участь у заходах, що проводяться 

структурними підрозділами місцевих адміністрацій, підвідомчими установами органів влади, 

об’єднаними територіальними громадами в Каховському, Верхньорогачицькому, 

Великолепетиському, Горностаївському, Іванівському, Новотроїцькому Нижньосірогозькому, 

Генічеському,  Новокаховському, Чаплинському районах.  

31 травня 2018 року начальником Іванівського бюро правової допомоги Ведмецьким 

Юрієм та інтергатором Каховського МЦ з надання БВПД Щербаковим Володимиром 

проведено робочі зустрічі з начальником відділу освіти Іванівської ОТГ Бондаренко 

Катериною та заступником голови Іванівської РДА Максак Наталією. 

01 червня 2018 року у Генічеській РДА проведено виїзний кущовий семінар з питань 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

 
 

 

Проведення «вуличного інформування», флеш-мобів, цільових заходів (самостійних 

чи з партнерами) – для цільових груп. 

 Протягом звітного періоду працівниками МЦ та його структурними підрозділами 

проводились «вуличні інформування», флеш-моби, цільових заходів (самостійних чи з 

партнерами) – для цільових груп. 

01 червня 2018 року фахівцями Генічеського БПД проведено вуличне інформування 

дітей про їх права, присвячене Дню захисту дітей. Вуличне інформування громадян, 

присвячене до Дня конституції України. 

Інтегратор Каховського МЦ з надання БВПД провів акцію, «Вуличне інформування» 



для дітей Каховської ЗОШ №2 (учнів 1-2 класів) на тему: «Твої права – твій захист». 

Спеціаліст довів дітям що з їх прав випливають певні обов’язки, яких вони повинні 

дотримуватися. 

15 червня 2018р. провели вуличне інформування, а саме розповсюджувався 

друкований матеріал з контактами працівників і друковані листівки безоплатної правової 

допомоги. 

 

 
 

 
 

Організація та проведення спільних заходів (нарад, семінарів, круглих столів тощо) 

РЦ та МЦ з питань основних напрямків діяльності. 

Протягом звітного періоду працівниками Каховського МЦ з надання БВПД та Бюро 

правової допомоги взято участь у проведені заходів, а саме семінару організаторам якого 

виступав РЦ. 

Прийом та видача документів з реєстрації громадських об’єднань та формувань. 

Протягом звітного періоду уповноваженими працівниками Каховського МЦ з надання 

БВПД постійно приймалися та видавались документи з реєстрації громадських об’єднань та 

формувань. 

Здійснювати наповнення веб-сайту РЦ, розділів МЦ та оновлення наявної на ньому 

інформації. 

Протягом звітного періоду працівниками Каховського МЦ та його структурними 

підрозділами проводилось наповнення веб-сайту та оновлення наявної на ньому інформації. 

Здійснювати наповнення сторінки  МЦ у соцмережі Facebook. 

Протягом звітного періоду працівниками Каховського МЦ та його структурними 

підрозділами постійно проводиться наповнення сторінки МЦ у соцмережі Facebook. 

 Виступи на радіо. 



 04 квітня 2018 року начальник Генічеського бюро правової допомоги Волвенко 

Валентина Федорівна виступила на громадському радіо для програми «Ген справедливості» з 

темою: «Як швидко та ефективно отримати допомогу при народженні дитини?». 

 29 травня 2018 року на Громадському радіо в програмі циклу Гена Справедливості 

здійснено виступ начальника бюро правової допомоги про нові правила у сфері виплати і 

стягнення аліментів. 

 

 
  

 Публікації в інтернет- ЗМІ. 

Протягом звітного періоду працівниками Каховського МЦ та його структурними 

підрозділами були опубліковані 23 інформаційних публікацій в інтернет – ЗМІ. 

Публікації в друкованих ЗМІ. 

Протягом звітного періоду працівниками Каховського МЦ та його структурними 

підрозділами були опубліковані 10 інформаційних публікацій в друкованих – ЗМІ. 

Виготовлення інформаційних матеріалів (буклетів, флаерів, методичних матеріалів 

тощо) щодо функціонування системи БПД, у т.ч. розроблених працівниками МЦ, Бюро. 

 

 
 

 Інформаційна розсилка для ЗМІ власних інформаційних матеріалів, прес-релізів та 

прес-анонсів. 

 Протягом звітного періоду працівниками МЦ та його структурними підрозділами була 

здійснена розсилка для ЗМІ власних інформаційних матеріалів, прес-релізів та прес-анонсів. 

 Публічна презентація результатів діяльності. 

 Протягом звітного періоду працівниками МЦ та його структурними підрозділами 

проводилася публічна презентація результатів діяльності БВПД. 



 
 

 Моніторинг інформаційної присутності центру та бюро у засобах масової інформації 

на регіональному та місцевому рівні. 

 Протягом звітного періоду проводився моніторинг інформаційної присутності МЦ та 

бюро правової допомоги у засобах масової інформації. 

 Надання адресної правової допомоги особам, позбавленим можливості пересування. 

 02 квітня 2018 року спеціалістами Чаплинського БПД було надано адресну правову 

допомогу за місцем проживання жителям смт. Чаплинка  якиі не мають можливості 

самостійно відвідати бюро у зв`язку зі станом здоров`я. 

 

 
  

 Наближення до осіб, які за станом здоров'я або за інших поважних причин не можуть 

відвідати місцеві центри та бюро (проведення виїзних прийомів громадян, в тому числі й за 

місцем проживання громадян, за участю представників центрів зайнятості, пенсійного фонду, 

служб соцзахисту і служби для дітей, сім'ї та молоді). 

 02 квітня 2018 року представником Чаплинського БПД було проведено виїзний 

прийом за місцем проживання громадян. 



 
  

 Забезпечення роботи мобільних пунктів консультування в госпіталях, реабілітаційних 

центрах, санаторіях, військоматах, військових частинах, полігонах, госпіталях, військових 

комісаріатах тощо (для ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (в тому числі учасників АТО)). 

 Протягом звітного періоду працівниками МЦ у Каховському, Великолепетиському, 

Верхньорогачицькому, Горностаївському, Іванівському, Новотроїцькому Нижньосірогозькому, 

Генічеському, Новокаховському, Чаплинському районах працювали мобільні пункти 

консультування. 

Проводилася співпраця шляхом проведення консультацій з Генічеським районним 

військовим комісаріатом у Херсонській області та в/ч А 3821, місце розташування с. 

Семихатки Генічеського району. 

 

  
 

 

Забезпечення роботи мобільних пунктів консультування в дитячих будинках, 

інтернатах, соціальних гуртожитках, спеціальних школах (для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей, які можуть стати або стали жертвами 

насильства в сім’ї). 

Протягом звітного періоду працівниками МЦ та бюро правової допомоги 

здійснювалося забезпечення роботи мобільних пунктів консультування. 

 

 



 

 

 

 
  

 

 

 

 Забезпечення роботи мобільних пунктів консультування в будинках–інтернатах для 

престарілих, реабілітаційних центрах, УТОСах, УТОГах, будинках для людей з особливими 

потребами, територіальних центрах з обслуговування одиноких, престарілих громадян, 

медичних закладах (для інвалідів та людей похилого віку). 

 Протягом звітного періоду працівниками МЦ та бюро правової допомоги 

здійснювалося забезпечення роботи мобільних пунктів консультування. 

 15 травня 2018 року  здійснено консультування в мобільному пункті на базі КЗ 

«Іванівська районна бібліотека» для людей похилого віку з відвідувачами бібліотеки. 

Присутніх ознайомлено про послуги та систему роботи Безоплатної правової допомоги, 

прочитано лекцію зі спадкового права та надано відповіді на проблемні питання відвідувачів. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Забезпечення роботи мобільних пунктів консультування для осіб, засуджених до 

кримінального покарання, не пов’язаного із позбавленням волі. 
 Протягом звітного періоду працівниками МЦ та бюро правової допомоги 

здійснювалося забезпечення роботи мобільних пунктів консультування. 

 

 
 

 



 Забезпечення роботи мобільного пункту консультування в сільських радах, ЦНАПах , 

в тому числі в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!»(за окремим графіком). 

 Протягом звітного періоду працівниками МЦ та бюро правової допомоги 

здійснювалося забезпечення роботи мобільних пунктів консультування. 

 02 квітня,02 травня, 02 червня 2018 року  начальник забезпечено роботу мобільного 

пункту консультування громадян при секторі з надання адміністративних послуг відділу 

економічного розвитку, торгівлі, транспорту та туризму Горностаївської РДА. 

23 травня 2018 року начальником Генічеського БПД був проведений виїзний прийом  

громадян у Червонській сільській раді. 

 

 
 

 

Проведення спільних заходів з органами державної служби зайнятості спрямованих на 

підвищення рівня правової поінформованості громадян щодо захисту своїх прав (лекції, 

семінари, інше). 

 Протягом звітного періоду працівниками МЦ та бюро правової допомоги 

здійснювалося забезпечення роботи дистанційних пунктів консультування. 

На виконання положень Меморандуму про співпрацю щодо надання безоплатної 

правової допомоги та з метою поширення інформаційно-роз’яснювальної кампанії серед 

населення, фахівцями відділу «Генічеське бюро правової допомоги» у Генічеському 

районному центрі зайнятості  проведено 2  інформаційні семінари. 

16 травня 2018року проведено семінар  при Горностаївському РЦЗ приурочений до 

«Дня охорони праці». Під час заходу розповсюджував інформацію про роботу 

Горностаївського БПД, презентовано слайди щодо правової основи охорони праці та 

методичні матеріали(буклети) які стосуються охорони праці. 

На виконання положень Меморандуму про співпрацю щодо надання безоплатної 

правової допомоги та з метою поширення інформаційно-роз’яснювальної кампанії серед 

населення, фахівцями відділу Нижньосірогозького бюро правової допомоги взято участь у 9 

профінформаційних семінарах Нижньосірогозького районного центру зайнятості. 
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Забезпечення доступу до електронних сервісів Мінюсту в регіоні. 

Протягом звітного періоду мешканцям забезпечено доступ до електронних сервісів 

Міністерства юстиції України. Протягом ІІ кварталу  2018 особи не зверталися за послугою 

забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції України. 
 

Здійснення інтерв’ювання клієнтів щодо якості отриманих послуг. 

Протягом звітного періоду працівниками МЦ здійснювалось інтерв’ювання клієнтів, 

на тему: «Якість отриманих послуг». 

 

 
 

Підготовка інформації щодо кращих практик захисту. 

Протягом звітного періоду працівниками МЦ та бюро правової допомоги 

здійснювалась підготовка щодо кращих практик захисту, відділом представництва. 



Проведення опитувань суддів на предмет якості роботи адвокатів, фахівців відділ 

представництва. 

11 травня 2018 року під час моніторингового візиту до Новотроїцького бюро правової 

допомоги фахівці Каховського МЦ БВПД відвідали також і Новотроїцький районний суд 

Херсонської області де поспілкуватись з головою апарату Новотроїцького районного суду  

пані Ілонною Карецькою, яка  позитивно оцінила роботу фахівців Бюро. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організація та проведення робочих зустрічей, засідань, круглих столів та інших 

заходів із представниками органів адвокатського самоврядування Херсонської області. 

11 травня 2018 року під час моніторингового візиту до Новотроїцького бюро правової 

допомоги  в.о. директора Каховського МЦ з надання БВПД Поляковим Р.Л. проведено  

робочу зустріч з адвокатом системи БВПД Калімбет Т.А. під час якої були обговорені 

проблемні питання, які виникають під час надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

з огляду на нове процесуальне законодавство України.  

 

 
 

Розробка та розповсюдження серед населення, підприємств, установ, організацій, 

навчальних закладів  інформаційних друкованих та електронних матеріалів (зокрема, 

буклетів , бюлетенів, брошур) на правовоу тематику відповідно до інтересів цільової 

аудиторії у рамках реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

Протягом звітного періоду працівниками МЦ та бюро правової допомоги в рамках 

реалізації правопросвітницького проекту « Я МАЮ ПРАВО!» під час проведення 

правоосвітніх заходів, юридичних роз’яснень та консультацій  фахівцями серед населення на 

постійній основі розповсюджуються буклети на правову тематику. 



 
 

Розробка та розповсюдження серед населення, підприємств, установ, організацій, 

навчальних закладів  інформаційного друкованого видання на правову тематику відповідно 

до інтересів цільової аудиторії у рамках реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!». 

Протягом звітного періоду працівниками МЦ та бюро правової допомоги в рамках 

реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» під час проведення 

правоосвітніх заходів, юридичних роз’яснень та консультацій  фахівцями серед населення на 

постійній основі розповсюджуються буклети інформаційного друкованого видання на 

правову тематику відповідно до інтересів цільової аудиторії у рамках реалізації 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

 

 
 

Розміщення зовнішньої реклами як соціальної (зокрема плакатів, бордів, сіті-лайтів) 

на вулицях, громадському транспорті, громадських місцях у рамках реалізації 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

Протягом звітного періоду працівниками МЦ та бюро правової допомоги в рамках 

реалізації правопросвітницького проекту « Я МАЮ ПРАВО!» були розміщенні плакати в 

громадських місцях. 



 
 

Висвітлення заходів з реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» у 

ЗМІ, соціальних мережах та на веб-сайті. 

Протягом звітного періоду працівниками МЦ та бюро правової допомоги в рамках 

реалізації правопросвітницького проекту « Я МАЮ ПРАВО!» під час проведення 

правоосвітніх заходів, юридичних роз’яснень та консультацій  фахівцями серед населення на 

постійній основі здійснюється висвітлення заходів у ЗМІ, соціальних мережах на офіційній 

сторінці Каховського МЦ з надання БВПД та районних веб-сайтах. 

 

Опитування та заміри громадської думки у рамках реалізації правопросвітницького 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

Фахівцями МЦ так і бюро правової допомоги постійно здійснюється опитування 

громадян щодо реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

 
 

Участь у проведенні навчань з прав людини для представників юридичних служб 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування у рамках реалізації 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

Протягом звітного періоду працівниками МЦ та бюро правової допомоги в рамках 

реалізації правопросвітницького проекту « Я МАЮ ПРАВО!» взято участь у проведені 

навчань з прав людини для представників юридичних служб, органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування. 

Забезпечення роботи мобільних точок доступу до безоплатної правової допомоги у 

рамках реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

Протягом звітного періоду працівники МЦ та бюро правової допомоги в рамках 

реалізації правопросвітницького проекту « Я МАЮ ПРАВО!» забезпечували роботу 

мобільних точок доступу до безоплатної правової допомоги. 



01 червня  2018 року   мобільний консультативний пункт на чолі з заступником 

начальника головного територіального управління з питань державної реєстрації - 

начальником Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції 

у Херсонській області Григорієм Галковським за  участі фахівців та спеціалістів системи 

безоплатної правової допомоги консультували жителів м.Генічеськ та Генічеського району. 

26 червня 2018 року Юлія Кривов’яз  пийняла участь у роботі мобільної точки  згідно 

графіку роботи основної робочої мобільної групи та мобільних точок доступу у Херсонській 

області Головного територіального управління юстиції у Херсонській області, жителям 

Великолепетиського району. 

 

 
 

Організація надання адресної безоплатної правової допомоги незахищеним верствам 

населення. 

Протягом звітного періоду працівники МЦ та бюро правової допомоги в рамках 

реалізації правопросвітницького проекту « Я МАЮ ПРАВО!» організовували надання 

адресної безоплатної правової допомоги незахищеним верствам населення. 

Проведення консультацій жителям сільської місцевості з метою запобігання 

порушення їх прав, гарантованих Конституцією України та законами у різних сферах життя у 

рамках реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

Протягом кварталу працівники МЦ та бюро правової допомоги в рамках реалізації 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» проводили консультації жителям сільської 

місцевості з метою запобігання порушення їх прав, які гарантовані Конституцією України та 

законами у різних сферах життя. 
 

 
 

 

 

Забезпечення проведення роз’яснювальної роботи в установах виконання покарань, 



центрах пробації з питань реалізації і захисту прав людини у рамках реалізації 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

Протягом звітного періоду працівниками МЦ та бюро правової допомоги в рамках 

реалізації правопросвітницького проекту « Я МАЮ ПРАВО!» проводилась роз’яснювальна 

робота в установах виконання покарань, центрах пробації з питань реалізації і захисту прав 

людини. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД  

27 квітня 2018 року в Каховці за участі представників Каховського МЦ з надання БВПД, 

Бериславського МЦ з надання БВПД, проведено круглий стіл «Правові питання сьогодення в 

Україні».  

Ініціатором заходу виступив Каховський місцевий центр з надання БВПД за сприянням 

Каховської міської ради.  

Захід мав на меті обговорення проблемних правових питань, які виникають під час роботи, та 

шляхи їх вирішення.  

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B2%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=801506623355729


 18 травня 2018 року на базі Великолепетиського БПД фахівцями Каховського МЦ з 
надання БВПД проведено навчання спеціалістів Горностаївського, Верхньорогачицького та 
Великолепетиського БПД з наступних питань: 
- проведення правопросвітницької роботи; 

- якість роботи з клієнтом в частині доступу до безоплатної правової допомоги. 

 

 
 

31 травня 2018 року з метою запровадження позитивного досвіду щодо проекту 

«Школа правознавців» яка набирає обертів в м. Каховка, фахівцем Каховського МЦ з надання 

БВПД було проведено робочі зустрічі з очільниками відділів освіти Іванівської ОТГ та 

Нижньосірогозької РДА за для обговорення та погодження вище вказаного проекту в їх 

районах. Після зустрічей, інтегратором центру Щербаковим Володимиром разом з 

керівниками бюро проведені зустрічі з партнерами, обговорені подальщі шляхи співпраці. 

 
 

 

 



25 червня 2018 року в.о. директора Каховського МЦ з надання БВПД провів робочу 

нараду з підпорядкованими Бюро правової допомоги з метою обговорення питань, які були 

предметом Керівної ради директорів місцевих центрів. 

 

 

 

 [1.3.] Децентралізація системи БПД  
  

 21 червня2018 року на базі Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Херсонській області, відбулася керівна рада директорів місцевих 

центрів з надання БВПД. 

 

 
 

[1.4.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 

безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних 

технологій  
  

 Протягом кварталу постійно проводиться навчання працівників по програмному 

забезпеченні. Протягом звітного періоду постійно наповнювався інформаційний портал 

інформацією про зміни у законодавстві, доступ до БПД, систему БПД, судову практику.  

 

 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
 

 За період з квітня по червень 2018 року Каховським місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, 

було зареєстровано 2248 звернень клієнтів,  особам було надано правову консультацію 2094,  

176 з них написали письмову заяву про надання БВПД.  

№ Найменування відділу МЦ Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання БВПД 

Кількість 

перенаправлених 

до інших 

провайдерів БПД 

1 Відділ правової інформації 

та консультацій 
402 352 50 0 

2 Відділ 

“Верхньорогачицького бюро 

правової допомоги” 

 

167 
 

158 
 

9 
 

0 

3 Відділ “Великолепетиського 

бюро правової допомоги” 
150 148 2 0 

4 Відділ “Горностаївського 

бюро правової допомоги” 
136 133 3 0 

5 Відділ “Іванівське бюро 

правової допомоги” 
116 111 5 0 

6 Відділ “Новокаховське бюро 

правової допомоги” 
189 175 14 0 

7 Відділ “Генічеське бюро 

правової допомоги” 
177 167 10 0 

8 Відділ “Нижньосірогозьке 

бюро правової допомоги” 
166 146 20 0 

9 Відділ “Новотроїцьке бюро 

правової допомоги” 
263 274 11 0 

10 Відділ “Чаплинське бюро 

правової допомоги” 
482 430 52 0 

 Разом по МЦ 2248 2094 176 0 

  

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято рішень 176 про 

надання БВПД та надано  доручення адвокатам 115 та  видано довіреностей 61 штатним 

працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). 

  Звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: інших цивільних 

667 (28,71%); спадкове 302 (10,32%); сімейне 378 (16,90%); соціальне забезпечення 177 

(7,86%); договірне 141 (5,40%); земельне 126 (3,87%); виконання судових рішень 76 

(4,96%); трудове 102 (6,37%); житлове 164 (4,64%); адміністративне 74 (3,27%); інших 

питань 129 (5,28%); медичне 14 (0,40%); неправих питань 34 (2,02%) 

 

 
 
 
 
 
 



Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний 

квартал за категорією питань. 

 
 

 

 

 

Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів за статтю 

Розподіл клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги за статтю 

 

 

 



Діаграма 4. Щодо розподілу клієнтів за віком 

Розподіл клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги за віком 

 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний квартал найбільше 

позитивних рішень було прийнято по особам, які перебувають під юрисдикцією 

України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує  двох розмірів 

прожиткового мінімуму _139___(_77,70_%),   по людям з інвалідністю __19_(_9,46_%), 

по ветеранам війни _9___(_6,46_%), по внутрішньо переміщеним особам 

_7___(_3,38%), діти які не належать до окремих категорій 3 (2,03%), діти позбавленні 

батьківського піклування 0(0,68%). 

 

Діаграма 5. Щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за 

категорією осіб 

Розподіл клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги за категоріями осіб, які мають право на отримання БВП 

 



 

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за звітний період 

було: 

 здійснено 29 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 38 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 

консультаційних пунктів склала 237 осіб, в тому числі 98 особи звернулися за 

отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та 139 осіб до дистанційних пунктів доступу до 

БПД; 

 надано методичну допомогу 28 органам місцевого самоврядування та 15 

установам —  провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським 

рухам, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено 

співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

 проведено 189 правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ 33 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

 надано 0 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін'юсту. 

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі 

бюро 

 

№ 

з/п 
Найменування МЦ та 

Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу  

Кількість 

проведених 

право-

просвітницьки

х заходів 

Кількість 

клієнтів, яким 

надано доступ 

до електронних 

сервісів МЮ 

1 Разом по МЦ, в тому 

числі: 
29/98 38/139 28/15 189 0 

2 Новотроїцьке бюро  2/9 5/19 2/2 19 0 

3 Генічецьке бюро  3/10 2/7 5/1 13 0 

4 Новокаховське бюро  1/6 1/5 1/1 11 0 

5 Великолепетиське бюро 4/11 5/21 5/2 28 0 

6 Нижньосірогозьке бюро  1/5 3/9 2/1 23 0 

7 Горностаївське бюро  2/13 2/7 4/2 17 0 

8 Верхньорагачицьке 6/14 7/22 3/2 20 0 

9 Іванівське бюро  2/8 4/13 3/1 19 0 

10 Чаплинське бюро 2/7 4/12 1/1 15 0 

11 Каховський МЦ 6/15 5/24 2/2 24 0 
 

 

 

 


